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Szydłowiec, dnia 24 listopada 2008 roku 

ON-343-37/2008 

POWIAT SZYDŁOWIECKI 
 

ogłasza przetarg nieograniczony  
o wartości szacunkowej zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach  

wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 
 – Prawo zamówień publicznych 

 
na: „Dostawę agregatu prądotwórczego” 

data zamieszczenia: 24.11.2008 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy 

Zamieszczanie ogłoszenia: 
obowiązkowe. 
 
Ogłoszenie dotyczy:  
zamówienia publicznego. 
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 
I. 1) NAZWA I ADRES: 
Nazwa: 
Powiat Szydłowiecki 
 
Adres: 
pl. M. Konopnickiej 7 
Miejscowość: Kod pocztowy:   Województwo:  
Szydłowiec   26-500    mazowieckie 
 
Adres strony internetowej zamawiającego:  
www.szydlowiecpowiat.pl
Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego sytemu zakupów: 
nie dotyczy 
 
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:  
Administracja samorządowa. 
 
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 
II.1) OPIS 
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 
„DOSTAWA AGREGATU PRĄDOTWÓRCZEGO” 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: 
dostawy 
 
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa agregatu prądotwórczego. Agregat ma spełniać niżej określone 

parametry techniczne:  
1) Agregat fabrycznie nowy 
2) Moc: 60KW 
3) Moc nominalna: 75 KVA 
4) Częstotliwość: 50Hz 
5) Napięcie: 400/230V 
6) Ilość faz: 3 
7) Wersja – obudowana, wyciszona, na podwoziu jezdnym, rozruch ręczny 
8) Prądnica: 

a) rodzaj prądnicy: synchroniczna 
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b) regulacja napięcia: stabilizacja napięcia (AVR) 
c) uzwojenie: odporne na środowisko wilgotne 
d) mechaniczny stopień ochrony prądnicy: IP 21 
e) system wzbudzenia: bez szczotkowy 
f) klasa izolacji: H 

9) Silnik napędowy: 
a) rodzaj paliwa: olej napędowy 
b) chłodzenie napędu: cieczą z wbudowaną grzałką cieczy chłodzącej z termostatem 230V ułatwiającą

rozruch zespołu w niskich temp. 
c) zasilanie silnika: 12V lub 24 V 
d) sposób uruchomienia: elektryczny z akumulatorem rozruchowym 
e) czas pracy ciągłej: min. 5 godz. 
f) zabezpieczenie silnika: zatrzymanie przy za niskim ciśnieniu oleju, zatrzymanie przy za wysokiej temp. 

płynu chłodzącego, zatrzymanie przy braku paliwa, zatrzymanie przy braku ładowania, zatrzymanie 
przy za wysokich obrotach silnika, zatrzymanie przy za niskich obrotach silnika 

10) Obudowa agregatu: wyciszona 
11) Układ jezdny: przyczepa homologowana jednoosiowa 
12) Agregat ma być zaopatrzony w standardowe wyposażenie, tj: 

a) panel sterujący 
b) licznik motogodzin 
c) wyłącznik bezpieczeństwa 
d) wyłącznik nadprądowy 
e) płyn chłodniczy 
f) olej silnikowy 
g) akumulator 
h) gniazda 3 – fazowe 

1 x 125 A 
2 x 63 
1 x 32 A 
1 x 16A 

i) gniazda 1 – fazowe: 2 x 230 V/zabezpieczenie 10A 
13) Gniazda winny być wykonane i zamontowane w taki sposób, aby umożliwiało to bezpieczne używanie 

niezależnie od panujących warunków atmosferycznych, a w szczególności opadów deszczu lub śniegu 
2. Warunki dostawy, gwarancji i serwisu: 
1) Wykonawca zapewni dowóz przedmiotu zamówienia do miejsca wskazanego przez Zamawiającego 

własnym transportem i na własną odpowiedzialność nie później niż do 29 grudnia 2008 r. 
2) Koszt transportu winien być wliczony w cenę za przedmiot zamówienia 
3) Dostarczony do miejsca wskazanego przez Zamawiającego agregat prądotwórczy winien być w komplecie 

z przyczepką na przyczepce 
4) W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do pierwszego uruchomienia sprzętu 

oraz do przeprowadzenia szkolenia obsługi w zakresie prawidłowej eksploatacji  
5) Urządzenie powinno być zaopatrzone we wszystkie materiały eksploatacyjne (paliwo, płyn chłodniczy) 

do pierwszego uruchomienia i szkolenia obsługi 
6) Wykonawca na dostarczony przedmiot zamówienia zobowiązany jest udzielić gwarancji wynoszącej: 

36 miesięcy.  
7) W przypadku wystąpienia w okresie gwarancji wad, usterek w przedmiocie umowy, Zamawiający 

zawiadamia Dostawcę o powstałych wadach, a Dostawca zobowiązuje się w ciągu 24 godzin, licząc od 
chwili powzięcia informacji o awarii, do ich bezwzględnego i bezpłatnego usunięcia. Gwarancja zostaje 
automatycznie przedłużona o czas naprawy. 

8) W przypadku gdy czas naprawy będzie dłuższy niż 24 godziny, Dostawca na żądanie Zamawiającego 
zapewni agregat zastępczy w ciągu 48 godzin (niezależnie od dnia tygodnia) licząc od chwili zgłoszenia 
żądania telefonicznego faxem lub e-mailem. 

9) Agregat oraz osprzęt muszą odpowiadać Polskim Normom 
10) Zamawiający zobowiązany jest do dostarczenia dokumentacji technicznej urządzenia oraz instrukcji 

jak i innych dokumentów niezbędnych do prawidłowej eksploatacji urządzenia w języku polskim  
 
II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 
31.12.11.00-1 
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II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: 
Nie. 
 
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: 
Nie. 
 
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: 
data zakończenia: 29.12.2008 r. 
 
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM 
I TECHNICZNYM 
III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA 
 
Informacja na temat wadium:  
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 
 
III.2) WARUNKI UDZIAŁU
Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych 
warunków: 
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać sięWykonawcy, którzy: 
1). posiadają uprawienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają

obowiązek posiadania takich uprawnień,
2). posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi 

do wykonania zamówienia, 
3). znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia 
4). nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ustawy Prawo 

zamówień publicznych. 
5). W celu potwierdzenia spełnienia powyższych warunków Wykonawca złoży oświadczenie że nie podlega 

wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych i spełnia warunki 
określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. (załącznik nr 2 do SIWZ). 

6). W przypadku wnoszenia oferty wspólnej przez dwa lub więcej podmioty gospodarcze (konsorcja/spółki 
cywilne) oferta musi spełniać wymagania określone w art. 23 ustawy Prawo zamówień publicznych, w tym: 
a) oferta musi zawierać wszystkie dokumenty, oświadczenia i informacje wymienione w pkt. VI niniejszej 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 
b) w przypadku konsorcjum, zgodnie z art. 23 ust.2 ustawy wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do 

reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub pełnomocnictwo do reprezentowania 
w postępowaniu i zawarcia umowy. W związku z powyższym niezbędne jest przedłożenie w ofercie 
dokumentu zawierającego pełnomocnictwo w celu ustalenia podmiotu uprawnionego do występowania 
w imieniu wykonawców w sposób umożliwiający ich identyfikację,

c) w stosunku do spółki cywilnej, zamawiający na zasadzie art. 25 ustawy, żąda przedłożenia w ofercie 
umowy spółki cywilnej, jako dokumentu niezbędnego do przeprowadzenia postępowania, 
wskazującego na sposób reprezentowania spółki. Jeżeli złożenie oferty i podpisanie umowy w sprawie 
zamówienia publicznego przekracza zakres czynności zwykłych spółki, a z treści umowy spółki nie 
wynika stosowne umocowanie danego wspólnika lub wspólników, dla ważności oferty wymagane jest 
jej podpisanie przez wszystkich wspólników albo wspólnika umocowanego w drodze odrębnej uchwały
wspólników, stanowiącej załącznik do umowy spółki cywilnej bądź też przez pełnomocnika, 

d) w przypadku składania ofert przez podmioty występujące wspólnie, warunki dotyczące doświadczenia 
oraz potencjału ekonomicznego i technicznego podlegają sumowaniu. 

7). przyjmują warunki umowy, 

8). złożyli ofertę oraz wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia przedstawione w pkt. VI SIWZ, 
potwierdzające spełnienie wyżej wymienionych warunków. 

2. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu. 

1). W toku badania i oceny ofert, Zamawiający będzie posługiwał się kryterium (spełnia/ nie spełnia). Zgodnie 
z art. 87 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. – PZP zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień
dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między zamawiającym a wykonawcą
negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści z zastrzeżeniem 
art. 88 ustawy PZP. 
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2). Wykonawca, który nie złoży wymaganych w SIWZ informacji i dokumentów potwierdzających spełnienie 
warunków udziału w postępowaniu lub złoży dokumenty w niewłaściwej formie, lub nie spełni innych 
wymagań określonych w ustawie PZP, SIWZ lub innych przepisach obowiązującego prawa, zostanie 
wykluczony z udziału w postępowaniu przetargowym na podstawie art. 24 ustawy PZP.  

3). Zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy PZP zamawiający wezwie wykonawców, którzy w określonym terminie nie 
złożyli oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub 
którzy złożyli dokumenty zawierające błędy do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo 
ich uzupełnienia konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Zamawiający wezwie także zgodnie z art. 
26 ust. 4 w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń
i dokumentów, o których  mowa w art. 25 ust. 1. 

4). Oferta wykonawcy wykluczonego uznana zostanie za odrzuconą i nie będzie podlegać dalszej ocenie. 

 
Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia 
spełniania warunków udziału w postępowaniu: 
W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności 
lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo 
zamówień publicznych, wykonawca składa następujące dokumenty: 

1. Dokumenty wymagane: 

1). Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności 
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności 
gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert – 
potwierdzający, że profil prowadzonej działalności wykonawcy odpowiada przedmiotowi zamówienia. 

W przypadku zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej oznacza to, że powinno ono być
wydane w trybie opisanym w dziale VII kodeksu postępowania administracyjnego – samo stwierdzenie przez 
właściwy organ zgodności z oryginałem z podaniem daty nie spełnia wymogów ustawy (nie jest wydaniem 
zaświadczenia). W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub 
więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich. 

2). Aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu 
Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że
Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub 
społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty 
zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionych nie 
wcześniej niż 3 miesiące 

3). formularz ofertowy z wykorzystaniem wzoru- załącznik nr 1; 

4). oświadczenie do postępowania o zamówienie publiczne z art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych 
z wykorzystaniem wzoru- załącznik nr 2; 

 
SEKCJA IV: PROCEDURA 
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: 
przetarg nieograniczony. 
 
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: 
najniższa cena. 
 
IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: 
Nie 
 
IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 
IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: 
www.szydlowiecpowiat.pl 
 
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: 
Starostwo Powiatowe w Szydłowcu, pl. M. Konopnickiej 7, 26-500 Szydłowiec, pokój numer 7. 
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IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
Data: 02.12.2008  Godzina 10:00,  
Miejsce:  
Starostwo Powiatowe w Szydłowcu, pl. M. Konopnickiej 7, 26-500 Szydłowiec 
 
IV.3.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 
 
Ogłoszenie o niniejszym postępowaniu przetargowym zostało przekazane Prezesowi Urzędu Zamówień
Publicznych w dniu 24 listopada 2008 roku. 


